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6.

thuisluisteraars, door enkele stemmen op afstand vanuit
het koor worden gezongen. Waar ‘allen’ staat kunt u, zo
u wilt, mee neuriën, bij het slotlied kunt u ook echt mee
zingen.
Na de zegen gaan we nog even zitten en luisteren naar
het uitleidende orgelspel. Als de online uitzending is
beëindigd, verlaten we volgens de instructies van de
coördinatoren de kerk.

INTREDE
Stilte, mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Muziek

Andante tranquillo uit Sonate III A-dur
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) | op. 65/3

Het thema van Matteüs 18:21-35 is vergeving. Jezus draagt
ons op de ander niet tot zevenmaal te vergeven, maar tot
zeventig maal zeven. We moeten onze broeder of zuster
steeds weer van harte vergeven, want we zijn allemaal
mensen die geneigd zijn steeds weer dezelfde fouten te
maken. Bovendien hebben we een God die ook ons steeds
weer vergeeft. Over die vergeving gaat dit schilderij, ‘Vrije
val’ getiteld, van de Canadese kunstenaar Gerald Folkerts.
De vallende figuur wordt, in een wankel evenwicht,
gedragen door witte lakens. Iemand merkte op: ‘Folkerts
heeft de wijsheid om zijn geloof op subtiele wijze te laten
doorwerken in de geest van zijn werk door zijn medeleven
met de gebutste mens.’

Toenadering (staande)
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
k. die dorre vlakten doet bloeien,
a. overvloed schenkt, koren en wijn.
v. Dat wij uw gaven niet bederven,
a. maar delen met gulle hand.
Intredepsalm (staande) Liedboek 84
1a (neuriënd) 5c 6a
Kyrie en Gloria (staande)
v. … hoor ons roepen:
a.

Liedboek 270

bron: www.artway.eu

De kinderen zijn gelijktijdig met deze viering in de kapel voor
een viering met ‘Godly play’.

1.

2.

3.

4.

5.

I.v.m. de coronamaatregelen kunnen we maar met een
deel van de gemeente samenzijn in de Bergkerk. We
weten ons sterk verbonden met wie thuis via internet
met ons meevieren.
Per zondag zijn twee coördinatoren ingeroosterd (in
herkenbare hesjes). Zij geven u bij binnenkomst en in de
kerkzaal aanwijzingen waar nodig.
De 1,5 meternorm is onverkort geldig; huisgenoten
mogen bij elkaar zitten. Verzoek om niet met de stoelen
te gaan schuiven. Wilt u graag alleen zitten, houd dan
de stoel naast u vrij.
We verzoeken u geen gebruik te maken van de
garderobe; uw jassen kunt u meenemen naar de
zitplaats. Maak alleen in het uiterste geval - en in overleg
met de coördinator - gebruik van de toiletten.
We moeten helaas nog steeds voorzichtig zijn met
zingen. De liederen zullen, ook met het oog op de

direct gevolgd door:
1. koor / 2. allen

(nog eens 1x herhaald door het koor)

Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u!
a. Hij zij ook u nabij!
v. Gij, die ons op handen draagt,
betoon ons uw barmhartigheid
hier in uw huis en overal op aarde.
Open ons hart
voor uw Woord van bevrijding.
Doe ons horen
wat wij U waard zijn
en maak ons tot mensen
die elkaar het leven schenken
omwille van Jezus, uw Zoon,
onze weg en waarheid,
vandaag en al onze dagen.
a. Amen.

a.

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze,
want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied (staande)

Liedboek 103c
1a (gezongen) 3c 5a

allen gaan zitten

Zegen (staande)
v. …
a. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

allen gaan nog even zitten

Exodus 32, 7-14

Muziek

lector: Tom Segaar

Antwoordpsalm

Liedboek 103d

Evangelie (staande)

Matteüs 18, 21-35

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Hierna verlaten allen de kerkzaal op aanwijzingen van de
coördinatoren.

besloten met:

v.
a.

Allegro maestoso e vivace
uit Sonate II c-moll op. 65/3

Helaas zijn er binnen in de kerk geen mogelijkheden, maar
buiten is er, met inachtneming van 1,5 meter afstand, alle
gelegenheid tot ontmoeting en gesprek, mits anderen
daarvan geen hinder ondervinden.

Dit is het woord van de Heer.
Lof zij U, Christus, in eeuwigheid.
Amen.

Uitleg en verkondiging
Muziek

‘Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz’
Heinrich Schütz (1585-1672)

In deze dienst
Voorganger:
Cantor:
Orgel:

Schaffe in mir Gott ein reines Herz
und gib mir einen neuen gewissen Geist.
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht
und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.
Tröste mich wieder mit deiner Hilfe,
und der freudige Geist enthalte mich.

ds. Sytze de Vries
Cees-Willem van Vliet
Cees van der Poel

Komende week
Woensdag 16 september 2020
19.30
Avondgebed

God, herschep mijn hart, maak het zuiver,
geef mijn geest, diep in mij, nieuw bestand;
verban mij niet: ver van uw aanschijn,
noch onttrek mij uw heilige geest.
Hergeef mij het geluk om uw heil,
laat bereide gezindheid mijn kracht zijn.

Zondag 20 september 2020 | 16e Zondag na Pinksteren
09.30
10.30

Dienst van Schrift en Tafel
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Jan van Baardwijk

Ps. 51, 12-14

GEBEDEN
Voorbede
iedere intentie besloten met:

v.
a.

… hoor ons bidden:
Heer, ontferm U over ons.

Stil gebed

Om ook in deze tijden op de hoogte te blijven, is er onze
wekelijkse digitale mededelingenbrief. Mocht u deze nog niet
ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar scribaat@bergkerk.nl

Inzameling van de gaven
Diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we
graag de geplande collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en
zouden u willen vragen om een gift te overwegen op het daarbij vermelde
rekeningnummer, onder vermelding van collecte zondag 13 september. De
diakenen en kerk-rentmeesters zorgen ervoor dat uw gaven de juiste
bestemming bereiken.

Bestemming van de gaven
- Plaatselijke stille armoede
De economische crises mede tgv. de corona-epidemie maakt
slachtoffers. Er is meer en meer sprake van ''stille armoede''. Nogal
wat mensen schamen zich ervoor hulp te vragen. Maar wijkdiakenen
zijn gespitst op het opvangen van signalen. Zo komen zij schrijnende
situaties op het spoor. Allereerst gaat de diaken dan na of mensen
bekend zijn met allerlei regelingen van de overheid. Zo nodig wordt
geholpen bij het aanvragen daarvan. Biedt dit geen of onvoldoende
perspectief dan beoordeelt de diaconie of een gift of renteloze lening
verstrekt kan worden. Dat is dan ''stille hulp''. Ook het werk van de
SchuldHulpMaatjes valt voor een deel onder ''Stille armoede''.

Rek.nr.: NL 77 INGB 0004 9582 44
t.n.v. Diakonie Bergkerk
- Kosten erediensten en wijkpastoraat
Rek.nr.: NL 22 INGB 0000 5259 46
t.n.v. Bergkerk Amersfoort
U kunt ook doneren via de Tikkie-app. De QR-code daarvoor ziet u onderaan.
U kunt een specifieke bestemming opgeven of 1 bedrag overmaken zonder
specificatie. In dat geval wordt het bedrag door het kerkelijk bureau 50/50
verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters.

